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ِ
جتاربه ظذ
أن ٍ كجاح جتارب العامل مـدل هو اتباظه الطريؼة العؾؿقة يف البحث والتجريب واالشتـتاج بحقث قام بعؿل
ِ
اختاره هذا الـبات بسبب " اهنا متتؾك كؿطغ خمتؾػغ لؾصػة الواحد " مثل كبات ضويل
كبات البازيالء وكان موفؼا يف
الساق وقصر الساق.
قاكون مـدل االول ( قاكون اكعزال الصػات )  :تـػصل ازواج اجلقـات

مبدأ السقادة الوراثقة  :يـص ظذ اكه اذا اجتؿع

ادتؼابؾة ظن بعضفا بعضا ظـد تؽوين اجلامقتات يف ظؿؾقة االكؼسام ادـصف

ِ
الصػتغ ادتؼابؾتغ يف الػرد فنن صػة اجلغ
جقـا

السائد تظفر ,وال تظفر صػة اجلغ ادتـحي .
X
X

حػظ زي اشؿك مفؿة جدا

شمال  :اجري تؾؼقح بغ كبات بازيالء لـباتغ بازيالء جمفوال الطراز اجلقـي والشؽع فؽاكت الـتائج كالتايل :
ادجؿوظة (  : ) 1أكتجت  %75خرضاء الؼرون  %25 :صػراء الؼرون.
ادجؿوظة (  : ) 2أكتجت  %50خرضاء الؼرون  %50 :صػراء الؼرون.
اذا ظؾؿت ان صػة الؼرون اخلرضاء (  ) Dشائد ظذ صػة الؼرون الصػراء (  ) dادطؾوب :

 -1اكتب الطرز الشؽؾقة واجلقـقة لألبوين جموال الطراز الشؽع واجلقـي لؾؿجؿوظات الثالثة .
 -2ما احتامل ان يـتج افراد صػراء الؼرون يف الثالث جمؿوظات .
شمال  :ادرس الشؽل ادجاور الذي يؿثل تزاوج لـبات بازيالء والذي

يظفر توارث صػة لون الؼرون ,ثم اجب ظام يع .
 -1ماذا متثل كل من اخلطوات (.)4,3,1
 -2ما كوع االكؼسام الذي حدث يف اخلطوة (.)2
 -3داذا مل تظفر كباتات بازيالء صػراء الؼرون يف اخلطوة (.)5

 -4ما احتامل طفور كبات بازيالء صػراء إذا حصل تزاوج يف اخلطوة (.)4
كقف أمؽن احلصول ظذ شاللة كؼقة لؾـباتغ األبوين .
شمال  :كقف َؿن مـدل حدوث التؾؼقح الذايت واخلؾطي يف جتاربه ؟

اإلجابة  :التؾؼقح الذايت :غطى الـبات بلكقاس تسؿح بؿرور اهلواء والضوء بحقث متـع دخول حبوب الؾؼاح .
التؾؼقح اخلؾطي  :قطع أشدية الـبات قبل كضوجفا ثم كؼل إلقفا حبوب لؼاح من كبتة أخرى .

شمال  :قررت ظائؾة أمحد اجلامل اكجاب  3اضػال ما احتامل االيت :
 -1أن يؽون مجقع االضػال ذكورا .
 -2ان يؽون الطػل االول والثاين ذكور والثالث اكثى
 -3ان يؽوكوا االضػال ذكرين واكثى.
 -4اذا اكجبت العائؾة ضػل رابع ما احتامل ان يؽون ذكر .وداذا ؟
شمال  :جغ لون العقون العسؾقة  Aشائد ظذ جغ لون العقون الزرقاء  , aفنذا تزوج رجل من فتاة  ,كالمها ذا ظقون
ظسؾقة بصوره غر كؼقة .
 -1ما احتامل أن يـجبا فردا بعقون ظسؾقة.
 -2ما احتامل أن يـجبا فردا بعقون زرقاء .
 -3ما احتامل أن يـجبا أكثى ظسؾقة العقـغ .
 -4ما احتامل أن يـجبا ذكرا ازرق العقـغ .
شمال  :فٌ شبب والدة ثالث أضػال ذوي ظقـغ زرقاوين  ,وضػل واحد ذي ظقـغ ظسؾقتغ من ابوين  ,كالمها ظسع
العقـغ بصوره غر كؼقة ظؾام بلن الـسبة ادتوقعة هي  3ظسع العقـغ  1 :ازرق العقـغ ؟ (شمال بالؽتاب ص ) 17
اإلجابة :
قاكون مـدل الثاين ( قاكون التوزيع احلر) :
جقـي كل صػة يـػصالن ظن بعضفام ويتوزظان ظذ
اجلامقتات يف أثـاء االكؼسام ادـصف ،دون أن يتلثرا
باكػصال جقـي أي صػة أخرى وتوزيعفام "

شمال  :ظـد تؾؼقح كبايت بازيالء حيؿل كالمها الطراز اجلقـي W w G g

فان الـسبة ادتوقعة يف األفراد الـاجتة ؟

شمال  :ظـد حدوث تؾؼقح ذايت لـبات ضرازه اجلقـي A a D d R r
فان احتامل طفور الطراز اجلقـي a add rrهو.
شمال  :اكتب ظداد وأكواع اجلامقتات التي يـتجفا الطراز اجلقـي لؾػرد
التايل . A a D d R r

شمال  :يف كبات البازيالء  ,صػة الطول (  )Tشائدة ظذ صػة الؼن ( )tوصػة الؾون األمحر يف األزهار (  )Rشائدة ظذ
صػة الؾون األبقض ( .)rفنذا تم التؾؼقح بغ كباتغ األول ضويل الساق أمحر األزهار  ,والثاين ضرازه الشؽع غر معروف ,
كتجت األفراد التالقة :
قصرة بقضاء
قصرة محراء
ضويؾة بقضاء
ضويؾة محراء
الشؽل
(12
()10
()28
()30
األظداد
 -1اشتـتج الطرز اجلقـقة لألبوين.
 -2ما الطرز اجلقـقة جلامقتات األبوين .
 -3ما الطرز اجلقـقة ألفراد اجلقل الـاتج من هذا التؾؼقح .
 -4ما الطرز الشؽع لألب الثاين ادجفول .
 -5ما االحتامالت لظفور كل من الـباتات التالقة :
أ -كبات ضويل الساق أمحر األزهار .
ب -كبات قصر الساق أمحر األزهار .
شمال  :جرى تؾؼقح بغ كبايت بازيالء احدمها ضويل الساق أمؾس البذور ,واآلخر جمفول الطراز الشؽع  ,فظفر األفراد
بالصػات والـسب التالقة  %50" :ضويؾة الساق  %50 ,قصرة الساق  %75 ,مؾساء البذور  %25 ,جمعدة البذور "
 )Aوجلغ صػة البذور
اذا رمز جلغ صػة ضول الساق بالرمز) )Tوجلغ قن الساق (  )tورمز جلغ صػة البذور ادؾساء ( ِ
ادجعدة (  ) aادطؾوب :
 -1ما الطرز اجلقـقة لؽل من الـباتغ األبوين ( لؾصػتغ معا ) -2 .ما الطراز الشؽع لؾـبات ادجفول .
 -2ما احتامل طفور كباتات ضويؾة الساق جمعدة البذور من بغ الـباتات الـاجتة مجقعفا ؟

اذكر هللا

شمال  :القك ادربع ادجاور والذي يؿثل تزاوج كباتغ بازيالء اذا ظؾؿت ان جغ ضول الساق(  )Tشائد ظذ جغ قن الساق( )t
وجغ االزهار احلؿراء (  )Rشائد ظذ جغ
االزهار البقضاء (  )rادطؾوب :
 -1ما هي الطرز اجلقـقة لؾجامقتات رقم . 2 ، 1
TTRR
 -2ما هي الطرز اجلقـقة لألفراد رقم  4 ، 3لؾصػتغ
TTrr
معا .
ttRR
 -3ما هي الطرز اجلقـقة لإلباء لؾصػتغ معا .
 -4ما هو احتامل طفور الطراز اجلقـي TtRrمن
ttrr
بغ األفراد الـاجتة .
 -5ما الطرز اجلقـقة التي يـتجفا الػرد رقم . 5
التؾؼقح االختباري  :هو اجراء تؾؼقح بغ فرد غر معروف ضرازه اجلقـي لؾصػة
السائدة كؼقة أو غر كؼقة مع فرد آخر حيؿل الصػة ادتـحقة (دائام كؼقة).
 -1إذا كاكت كتائج التؾؼقح ظدم طفور أي من األفراد الـاجتة حيؿل الصػة ادتـحقة

تؽون الصػة السائدة كؼقة ( متامثؾة اجلقـات ).
 -2إذا كاكت كتائج التؾؼقح طفور احد األفراد الـاجتة حيؿل الصػة ادتـحقة
فان الصػة السائدة تؽون غر كؼقة ( غر متامثؾة اجلقـات ) .

مالحظة  :دائام الصػة ادتـحقة هلا
ضراز جقـي وصؽع واحد ال هنا
كؼقة ومتامثؾة اجلقـات لذلك كؼوم
بنجراء تؾؼقح اختباري مع صػة
متـحقة دعرفة اذا كان االب السائد
متامثل اجلقـات ام غر متامثل
اجلقـات.

شمال  :داذا يف التؾؼقح االختباري دائام يتم التؾؼقح بصػة متـحقة.
شمال  :هل بنمؽاكك معرفة اذا كاكت صػة مؾساء البذور لـبات البازيالء متامثؾة اجلقـات ام غر متامثؾة اجلقـات .
شمال  :ظؾل  :طفور صػة قصرة الساق يف االفراد الـاجتة يف التؾؼقح االخباري.
شمال  :اذا ظؾؿت ان صػة لون االزهار احلؿراء شائدة ظذ صػة لون االزهار اخلرضاء  ,هل بنمؽاكك معرفة اذا كان صػة لون
االزهار احلؿراء متامثؾة اجلقـات ام غر متامثؾة اجلقـات.
السقادة الغر تامة  :ال يسود فقفا احد اجلقـغ ظذ اجلغ األخر  ,وتظفر صػة جديدة ال تشبه ايا ً من الصػتغ بسبب طفور
اثر اجلقـغ معا
مالحظة  :يرمز جلغ كل صػة بحرف كبر خيتؾف ظن حرف جغ الصػة ادؼابؾة.
الؽائن احلــــــــــــــي

الصػات األشاشقة (دائام ً كؼقة)

لون األزهــــــــــــــار
كبات فم السؿؽــــــــة
صؽل اجلـــــــــــــذور
كبات الػجــــــــــــــــل
لون الريـــــــــــــــش
الدجاج األكدلـــــــيس

الصػة الوشطقة (غر كؼقة)
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ظـد إجراء تؾؼقح بغ كباتغ من فم السؿؽة أحدمها أبقض األزهار و اآلخر أمحر األزهار ,كاكت أفراد اجلقل األول  :مجقعفا
زهرية األزهار ( )%100وظـد التؾؼقح الذايت لؾجقل األول أظطت أفراد اجلقل الثاين ( 2زهري 1 :أمحر 1 :أبقض)
شمال :وَح :يف السقادة الغر تامة تظفر صػات وشطقة جديدة ال تشبه االبوين.
االجابة  :ظدم قدرة أي من جقـي الصػتغ ادتضادتغ السائدين أن يسود شقادة تامة ظذ األخر بحقث يظفر اثر اجلقـغ معا
شمال  :فٌ  :يؿؽن حتديد الطرز اجلقـقة لصػة ختضع لوراثة السقادة الغر تامة اذا ظرفت الطرز الشؽؾقة هلا .
االجابة  :ألكه يف حالة السقادة الغر تامة تظفر الصػات بثالث ضرز جقـقة لؾصػة الواحدة بثالث تراكقب جقـقة خمتؾػة .
شمال  :فٌ  :ظدم طفور افراد حتؿل صػات ضويؾة اجلذور لـبات الػجل من تزاوج ابوين أحدمها بقضوي اجلذور واألخر كروي
اجلذور .
االجابة  :الن صػة صؽل اجلذور ظـد كبات الػجل ختضع لؾسقادة الغر تامة وصػة ضويؾة اجلذور صػة اشاشقة كؼقة لذلك حتتاج
اػ جقـغ متامثؾغ لظفور الصػة.

شمال  :تم تؾؼقح كباتغ من فم السؿؽة ،اذا كان جغ ضول الساق( )Tشائد ظذ جقم قصر الساق ( )tوكان جغ لون االزهار
احلؿراء ( , )Rوجغ االزهار البقضاء ( )rفظفرت االفراد باألظداد التالقة :
( )38كبات امحـر األزهار ضويل الساق  )43( .كبات ابقض األزهار ضويـل الساق .
( )14كبات امحـر األزهار قصر الساق  )13( .كبات ابقض األزهار قصـر الساق .
( )85كبات زهري األزهار ضويل الساق  )27( .كبات زهري األزهار قصر الساق .
 -1ما هي الطرز اجلقـقة والشؽؾقة لإلباء لؽل صػة ظذ حدة  ,و لؾصػتغ معا ؟
 -2ما هي الطرز اجلقـقة لألفراد الـاجتة لؾصػتغ معا ؟
 -3ما احتامل طفور كباتات بقضاء األزهار ؟
 -4ما هي الـسب الشؽؾقة لألفراد الـاجتة لؾصػتغ معا ؟
شمال  :ظؾل  :ال يؾزم التؾؼقح االختباري دعرفة الطراز اجلقـي لصػة ألوان أزهار فم السؿؽة.
االجابة  :بسب ظدم وجود شقادة تامة بغ جقـي الصػة  ,حقث يظفر أثر اجلقـغ معا ,وتؽون الصػة الوشطقة اجلديدة دائام
غر كؼقة  ,وإما الصػات األشاشقة دائام كؼقة  ,حقث يدل الطراز الشؽع ظذ الطراز اجلقـي.

" واتؼوا اهلل ويعؾؿؽم اهلل " اي َع خمافة اهلل بغ ظقـاك ففـا جتد
ثؿرةهذا المء يف كل يشء ويتحؼق ما ضؾبت

شمال  :يف مربع باكقت ادجاور اجلغ ( )Aالسائد يرمز لالرجل الؼصرة يف كوع من الطقور  ,واجلغ ادتـحي ( )aجلغ
االرجل الطويؾة واجلغ ( )Bيرمز لؾون الريش االشود  )W( ,لؾون الريش االبقض .
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ادطؾوب :
 -1اكتب الطراز اجلقـي جلامقتات كل من االبوين (.)2( , )1
 -2اكتب الطرز اجلقـقة لؽل من االبوين لؾصػتغ معا ً .
 -3اكتب الطراز اجلقـي لؾػرد رقم ( , )3ولؾػرد رقم (. )4
 -4ما الطرز الشؽؾقة لؽل من األبوين لؾصػتغ معا ؟
 -5اكتب الطراز الشؽع لؾطائر رقم (. )5
 -6ما احتامل طفور ابـاء قصرة االرجل رمادية الريش ؟
 -7ما احتامل إكتاج الطراز الشؽع الذي يؿثؾه الرقم ( )4لؾصػتغ معا ؟
 -8ما احتامل طفور الطراز اجلقـي الذي يؿثؾه الرقم ( )5لؾصػتغ معا ؟
شمال  :ظؾل  :ال يؾزم التؾؼقح االختباري دعرفة الطراز اجلقـي لصػة ألوان أزهار فم السؿؽة.
االجابة  :بسب ظدم وجود شقادة تامة بغ جقـي الصػة  ,حقث يظفر أثر اجلقـغ معا ,وتؽون الصػة الوشطقة اجلديدة دائام
غر كؼقة  ,وإما الصػات األشاشقة دائام كؼقة  ,حقث يدل الطراز الشؽع ظذ الطراز اجلقـي.
السقادة ادشسكة :يظفر تلثر كل جغ من اجلقـغ ادتؼابؾغ ظذ ادوقع الؽروموشومي كػسه لؾصػة يف الػرد
احلامل هلام  ,دون أن يتلثر طفور احدمها باآلخر ,الػرد الطراز اجلقـي ( )IA IBتؽون فصقؾة دمه . AB

اجلقـات ادتعددة ادتؼابؾة :
متـعددة  :يتحؽم يف الصػة أكثر من زوج من اجلقـات  ،ثالثة أكواع من اجلقـات (. ) i,IA,IB
ادتؼابؾة  :توجد ظذ كػس ادوقع الؽروموشومي  ,فؾفذا الػرد ال حيؿل يف كل خؾقة من خاليا اجلسؿه أكثر من زوج واحد مـن هـذه

اجلقـات  ,وحيؿل يف اجلامقت جغ واحد فؼط .

اشتعؿل الرمزان ( ) IB,IAمما يدل ظذ ان اجلقـات متعددة ومتؼابؾة .
أكواع فصائل الدم :

قسم دم اإلكسان إػ أربع فصائل رئقسقة بسبب :
 وجود أو ظدم وجود مادتغ أو أحدامها من الزوتقـات السؽرية ظذ الغشاء البالزمي لؾخاليا الدموية احلؿراء وتدظى كلمادة مـفام مولد َد ( مولد الضد  ، Aمولد الضد ) B
-حتتوي بالزما الدم ظذ اجسام مضادة ويوجد مـفا كوظغ ( ) Anti A،Anti B

IA
IB
i

A
B

فصيلة الدم

B

A

AB

A

O
A

B

مولدات الضد
B
ال يوجد

Anti A
ال يوجد
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&

Anti A

Anti B

A

IA i , IA IA

A

B

IBi , IB IB

B

AB

IA IB

A,B

O

ii

ال يوجد

شمال  :ظؾل  :تعد ظؿؾقة وراثة الدم حسب كظام ( ) ABOمثال ظذ :
 -1السقادة ادشسكة -2 .السقادة تامة -3 .اجلقـات ادتعددة ادتؼابؾة .
االجابة :
IA
IA

IB
i

IB

i

IA, IB, i

ABO

شمال  :فٌ  :ال يؿؽن ان يتبع ضػل فصقؾة دمه ( )Oالب حيؿل فصقؾة الدم (.)AB
AB
ii
O
االجابة :
i

O

IAIB

شمال  :ظؾل  :يف اجلقـات ادتعددة ادتؼابؾة ال حيؿل الػرد يف كل خؾقة جسؿه أكثر من زوج واحد من هذه اجلقـات وحيؿل
يف اجلامقت جغ واحد فؼط .
اإلجابة :

شمال  :أكجب زوجان ثالثة أضػال فصائل دمفم . O,B,A
ما هو احتامل إكجاهبم لطػل رابع فصقؾة دمه  AB؟.
شمال  :إذا كاكت فصائل دم األبـاء يف ظائؾة ما هي . AB%25, B%50 , A%25
ما هي الطرز اجلقـقة لألبوين ؟.
شمال  :ضػالن لعائؾة واحدة فصقؾة دم احدمها  ABوفصقؾة دم األخر. O
ما هو احتامل أن يـجبا أبوهيام ضػل آخر ذكر فصقؾة دمفم  O؟.

ربـا آتـا يف الدكقا
حسـة ويف اآلخرة
ظذاب
حسـة وقـا
َ
الـّار

شمال  :تزوج صاب موجب العامل الريزييس  ,والدته فصقؾة دمفا ( )Aمتامثؾة اجلقـات  ,من فتاة
فصقؾة دمفا ( )Bوموجبة العامل الريزييس  ,فلكجبا ضػل ذكر فصقؾة دمه ( )Oوشالب العامل الريزييس ,
مع العؾم ان جغ موجب العامل الريزييس ( )Rشائد ظذ جغ شالب العامل الريزييس ( . )rادطؾوب :
 -1ما هي الطرز الشؽؾقة واجلقـقة لؾشاب والػتاة لؾصػتغ معا ؟
 -2ما احتامل ان يـجبا أكثى فصقؾة دمفا ( )Bموجبة العامل الريزييس؟

اجلقـات ادتعددة غر ادتؼابؾة :
متـعددة  :يتحؽم يف وراثة الصػة زوجان أو أكثر من اجلقـات .
غر ادتؼابؾة  :حتؿل اجلقـات ظذ أكثر من زوج من الؽروموشومات .
أي صػات تدل ظذ التدرج والساكم ختضع لوراثة اجلقـات ادتعددة غر ادتؼابؾة .

بسبب التلثر ادتساوي دجؿوظة اجلقـات ادشاركة يف الطراز اجلقـي لؾصػة تـتج ضرز الشؽؾقة متدرجة و مساكؿة

شمال  :ظؾل  :يف اجلقـات ادتعددة ادتؼابؾة ال حيؿل الػرد يف كل خؾقة جسؿه أكثر من زوج واحد من هذه اجلقـات وحيؿل
يف اجلامقت جغ واحد فؼط .
اإلجابة :
شمال  :وَح  :يف اجلقـات ادتعددة غر ادتؼابؾة يتحؽم يف وراثة الصػة زوجان أو أكثر من اجلقـات.
اإلجابة
.
شمال  :فٌ  :تظفر الصػات يف اجلقـات ادتعددة ادتؼابؾة متدرجة ومساكؿة .
.
االجابة :
شمال  :فٌ  :تتػاوت اضوال الـاس من فرد ألخر .
االجابة :
شمال  :وَح  :تعد صػة تدرج كؿقة الؾحم لدى أفراد الـوع الواحد يف بعض احلقواكات مثاال ظذ اجلقـات ادتعددة غر
ادتؼابؾة.
اإلجابة :
شمال  :وَح الػرق بغ اجلقـات ادتعددة ادتؼابؾة واجلقـات ادتعددة غر ادتؼابؾة من حقث ظدد اجلقـات يف اخلاليا
اجلسؿقة  :اإلجابة :

مثــــــــــال ( ) 1وراثة لون بذور الؼؿح .

يتحؽم يف الؾون ثالثة أزواج من اجلقـات ادتعددة . Dd, Ee, Gg
اجلغ السائد يؽسب البذور الؾون األمحر.
اجلغ ادتـحي جيعل لون البذور( أبقض ).
الؾون األمحر ) ، (DDEEGGالؾون األبقض ) ، (ddeeggالؾون ادتوشط )(DdEeGg

شمال  :القك الطرز اجلقـقة التالقة  DDRrBb , DdRrBb , ddRrBB , ddRRbb :ادطؾوب :
 -1اي الطرز اجلقـقة الذي يعطي صػة الؾون االفتح :
 -2اي الطرز اجلقـقة الذي يؿثل صػة الؾون االغؿق :
 -3اي الطرز اجلقـقة السابؼة التي هلا كػس التاثر :

شمال  :اذا حدث تزاوج بغ الطرازين اجلقـغ التالقغ  , DdRrBb x ddRRbbادطؾوب :
 -4اي الطرز اجلقـقة الذي يعطي صػة الؾون االفتح :
 -5اي الطرز اجلقـقة الذي يؿثل صػة الؾون االغؿق :
ِ -6
اظط ثالث ضرز جقـقة هلا كػس التلثر لؾطراز اجلقـي التايل DdrrBb :

اجلقـات ادؿقتة
ظـد الػئران  :اجلغ ادؿقت هو السائد
الـؼي
يمدي اػ موت الؽائن احلي وهو جـغ
وذلك بسبب تلثِرها بعؿؾقات حقوية مفؿه
يف ِ
جسؿ ِه .
الـسبة الـظرية  :حسب مـدل 1 : 3
الـسبة الػعؾقة  1 :يؿوت ( ) 1 : 2

شمال  :شمال  :فٌ  :يمدي وجود اجلقـات ادتـحقة
ادقتة يف مرض صذوذ بؾغر يف األراكب إػ موت اجلـغ
قبل الوالدة أو بعدها مبارشة .
االجابة :

ظـد األراكب ( :مرض صذوذ بؾغر )  :اجلغ ادؿقت
هو ادتـحي الـؼي
يمدي اػ موت الؽائن احلي قبل الوالدة او بعد
الوالدة مبارشة وذلك بسبب تلثِرها بعؿؾقات
حقوية مفؿه يف ِ
جسؿ ِه .
الـسبة الـظرية حسب مـدل 1 : 3
الـسبة الػعؾقة  1 :يؿوت ( ) 0 : 3
مالحظة  :وبسبب اجتامع اجلقـات ادؿقتة يف
االراكب حيدث (مرض صذوذ بؾغر ) اظراَ ُه :

شمال  :فٌ  :موت الػئران التي حتؿل صػة الؾون االصػر الـؼي يف الطبقعة.
اإلجابة :
شمال  :فٌ  :يمدي اجتامع اجلقـقغ السائدين لصػة الؾون األصػر يف الػئران إػ موت اجلـغ يف رحم أمه.
االجابة :
شمال  :جرى تزاوج بغ فلر قصر الذيل أصػر الؾون وفلره ضويؾة الذيل صػراء الؾون  ،إذا ظؾؿت أن جـغ الؾـون االصػر ( )Y
شائد ظذ جغ الؾون االشود (  )yوجغ الذيل الطويل (  )Tشائد ظذ جغ الذيل الؼصر ( )tوكان اجلقـان السائدين الـؼقغ
هلاتغ الصػتغ ممقتان ادطؾوب :
 -1اكتب الطرز اجلقـقة لًباء لؾصػتغ معا .
 -2اكتب الطرز اجلقـقة لألفراد التي متوت بسبب اثر اجلقـات ادؿقتة .

حتد يد اجلـس :
اخلاليـــا اجلســـؿقة :
أ) الؽروموشومات اجلـسقة :
X

XX
Y

XY

جقـات الذكورة يف االكسان حتؿل ظذ الؽروموشوم ( , )Yو الؽروموشوم ( )Xحيؿل جقـات االكوثة.
يتحدد جـس االكسان بـاء ظذ وجود كل من كروموشومي ( ، )X( ، )Yوالذكر حيدد اجلـس .

ب) الؽروموشومات اجلسؿقة :
اجلامقتات :
مثــــــــــال  :ظـد االكسان

X
XY

XY

Y

XX

XX

X

مؾحوطــــــــــة :
)1
)2

ظـد االكسان وذبابة الػاكفة الذي حيدد اجلـس الذكر (, )XYاما االكثى (.)XX
ظـد الطقور الذي حيدد اجلـس هي االكثى ( , )XYاما الذكر يؽون ()XX

شمال  :ظؾل  :حيدد الذكر يف اإلكسان جـس اجلـغ من الـاحقة الوراثقة.
اإلجابة :
Y

X
X

شمال  :ظؾل  :ظذ أي الؽر وموشومات حتؿل صػات الذكورة  ,وظذ أي الؽر وموشومات حتؿل صػات األكوثة يف اإلكسان ؟
X
Y
االجابة :
شمال  :ظؾل  :األكثى يف الطقور حتدد اجلـس من الـاحقة الوراثقة .
Y
X
اإلجابة :
XY

XX

شمال  :القك الطرز الشؽؾقة التالقة :
[ اكثى ذبابة فاكفة  ,ذكر ذبابة فاكفة اكثى دجاجة اكدلسقة  ,ذكر دجاجة اكدلسقة ] ادطؾوب :
اكتب الطراز اجلقــي الذي حيدد اجلـس يف الصػات السابؼة.
اكتب الطرز اجلقـقة لؽل من الذكور يف الدجاج االكدليس واكاث ذباب الػاكفة.

الصػات ادرتبطة باجلـس :
X
Y

X

أ .وراثة لون العقون ظـد ذبابة اخلل:
r

R

XrY

XR Y

XrXr

XRXR XRXr

ب .مرض ظؿى األلوان ومرض كزف الدم ظـد اإلكسان :
A

a

XaY

XAY

XAXa

XaXa

XAXA

Xa Y
XaXa

شمال  :فٌ  :كسبة االصابة بؿرض كزف الدم او ظؿى االلوان يف الذكور ظـد االكسان اظذ من االكاث .
X

X
X

شمال  :فٌ  :يؽون ظدد جقـات الصػات ادرتبطة باجلـس يف اخلاليا اجلسؿقة لؾديك اكثر مـفا يف اخلاليا اجلسؿقة لؾدجاجة.
xx
XY

Y

X

شمال  :وَح  :ال تـتؼل اجلقـات ادرتبطة باجلـس يف اإلكسان من األب إػ أبـائه الذكور.
X
XY

Y

شمال  :فٌ  :تـتؼل اجلقـات ادحؿولة ظذ الؽروموشوم اجلـيس Xظـد األكثى يف االكسان إػ أوالدها مجقعا.
XY

XX

شمال  :وَح  :يف الصػات ادتلثرة باجلـس تؽون كسبة الذكور واالكاث خمتؾػة بشؽل تام.

XX

شمال  :أجري تؾؼقح بغ أكثى ذبابة فاكفة محراء العقـغ كؼقة أجـحتفا َامرة  ,وذكر ذبابة فاكفة أبقض العقـغ
أجـحته ضبقعقة غر كؼقة .فنذا ظؾؿت أن جغ صػة العقون احلؿراء ( )Rشائد ظذ جغ صػة العقون البقضاء ( , )rوجغ
صػة األجـحة الطبقعقة ( )Tشائد ظذ جغ صػة األجـحة الضامرة ( )tوادطؾوب :
 -1ما الطراز اجلقـي لؽل من األبوين لؾصػتغ معا؟
 -2ما الطرز الشؽؾقة األفراد الـاجتة ؟
 -3ما احتامل اكجاب إكاث ذوات أجـحة َامرة بغ األفراد الـاجتة مجقعفا ؟

شمال  :يوَح خمطط الساللة االيت وراثة صػة
مرتبطة باجلـس يف اإلكسان :
 -1اكتب الطراز اجلقـي لؽل فرد يف خمطط الساللة
( )6,5,4,3,2,1؟
 -2داذا تظفر هذه الصػة يف اإلكاث فؼط ؟
 -3يف أي الظروف تستطقع الذكور وراثة هذه الصػة
؟
شمال  :تزوج صاب مصاب بالعؿى الؾوين فصقؾة دمه ( )Bمن فتاه غر مصابة بالعؿى الؾوين فصقؾة دمفا غر معروفة ,
فلكجبا ضػال مصابا بالعؿى الؾوين وفصقؾة دمه ( )ABوضػؾة غر مصابة بالعؿى الؾوين فصقؾة دمفا ( ,)Oفنذا رمز
جلغ اإلصابة بعؿى األلوان بالرمز ( , )rوجلغ ظدم اإلصابة بالرمز ( , )Rادطؾوب :
 -1اكتب الطراز اجلقـي ( لؾصػتغ معا ) لؽل من الشاب والػتاه ( األم ) و الطػؾة ؟
 -2اكتب الطراز اجلقـي ( لؾصػتغ معا ) جلامقتات الػتاه ( األم ) ؟
 -3ما احتامل إكجاب ضػؾة مصابة بالعؿى الؾوين من بغ مجقع األبـاء ؟
شمال  :يشر ادربع ادجاور إػ توارث صػة مرض ظؿى األلوان ظـد اإلكسان اذا ظؾؿت ان ( )Rغر مصاب بعؿى األلوان
و ( )rوجغ االصابة به ادطؾوب :
1

2

XRY
4

XRXr
5

 -1ما الطرز الشؽؾقة لألبوين لؾصػتغ معا ؟
 -2ما الطرز اجلقـقة التي متثؾفا األرقام ( )5,4,3,2,1؟
 -3ما احتامل إكجاب ذكر مصابا بعؿى األلوان ؟

3
Xr

الصػات ادتلثرة باجلـس :

أ.الصؾع ادبؽر ظـد اإلكسان :



H

Z
Z

H

ZZ
ZH
HH

ب.صػة وجود الؼرون ظـد بعض أكواع ادوايش :



S

D

.D

S

DD
DS
SS
شمال  :وَح  :يف الصػات ادتلثرة باجلـس تؽون كسبة الذكور واالكاث خمتؾػة بشؽل تام

شمال  :فٌ  :والدة ضػل ذكر اصؾع ألبوين كالمها ضبقعقغ الشعر .
ZH

شمال  :وَح  :يعطي الطرز اجلقـي غر متامثل اجلقـات لصػة وجود الؼرون يف بعض أكواع اداصقة ضرازين صؽؾقغ
خمتؾػغ ظـد كل من الذكور واإلكاث .
شمال  :ظؾل  :تظفر االفراد يف الصػات ادتلثرة يف اجلـس خمتؾػة الـسب بغ افراد الذكور واإلكاث .

شمال  :اذا ظؾؿت ان جغ الصؾع ) ,(zوجغ وجود الشعر ) (Hاكتب الطرز الشؽؾقة لؽل من االيت
XXHH , XXZZ , XyZH , XXZH , XyZZ , XyHH
االجابة :

XXHH

XXZZ

XyZH

XXZH

XyZZ

XyHH

شمال  :تزوج رجل أصؾع مصاب بـزف الدم الوراثي من فتاة ضبقعقة الشعر وغر مصابة بـزف الدم الوراثي لؽن
والدهتا صؾعاء  ,وأكجبا ضػال ً ذكر ذو صعر ضبقعي ومصاب بـزف الدم الوراثي  .ادطؾوب :
 -1أكتب الطراز اجلقـي لؽل من الرجل ,الػتاة  ,والطػل الذكر لؾصػتغ معا ً .
 -2أكتب الطراز اجلقـي جلامقتات كل من األبوين لؾصػتغ معا ً .
 -3ما احتامل إكجاب ضػؾة مصابة بالصؾع  ,وكزف الدم الوراثي ؟
 -4ما احتامل اكجاب ضػؾة غر صؾعاء ؟
شمال  :تزوج رجل فصقؾة دمه ( )Aمن فتاة  ،و أكجبا ثالثة أضػال ذكرين كؿو الشعر ظـدمها ضبقعي ،فصقؾة
دم األول ( )ABو فصقؾة دم الثاين ( , )Oوأكثى صؾعاء فصقؾة دمفا (.)B
 -1اكتب الطرز اجلقـقة والشؽؾقة لؾرجل و الػتاة لؾصػتغ معا.
 -2اكتب الطرز اجلقـقة ادحتؿؾة جلامقتات األم لؾصػتغ معا .
 -3ما احتامل إكجاب ضػؾة فصقؾة دمفا ( )Oكؿو الشعر ظـدها ضبقعي .

سـ ّ
يذ ُكرنيْ
قومي
َ
وفي
اذا ج َد َجده ُم َ
الليّل ُة ال َبيضآ ُء
يفتق ُد ال َقمرُ
:

: االرتباط
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اخلريطة اجلقـقة :
امهقة اخلريطة اجلقـقة :
-1
-2



أمهقة كسبة العبور اجلقـي :
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D

A
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C

C

C,D

G,S

Y

S
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اجلقـات والبقئة :





:

.

الصفات المندلية
النسبة

نوع الصفات

رموز جينية

1:3
1:1
1:3:3:1
1:1:1:1

خليطة  Xخليطة
خليطة  Xمتنحية
خليطين  Xخليطين
خليطين  Xمتنحيين

Tt x Tt
tt x Tt
TtRr X TtRr
ttrr X TtRr

مالحظات
صفة مندلية واحدة فقط
صفتين مندليتين

الصفات الغير المندلية

النسبة

نوع الصفات

رموز جينية

1:2:1
1:1
1:2

خليطة  Xخليطة
خليطة  Xنقية
خليطة  Xخليطة

RW X RW
Ss x Ss

 : 3صفر

خليطة  Xخليطة

Aa X Aa

1:3

خليطين  Xخليطين

1:1

خليطين  Xمتنحيين

) WWأوRW X )RR

تمنياتي لكم بالنجاح الباهر
األستاذ أحمد الجمال
0785097982

مالحظات
السيادة غير تامة
الجين المميت سائد
الجين المميت متنحي

ارتباط مع عدم حدوث
عبور جيني

